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Het leven van een student is
complex en veelzijdig. Maar
we weten er weinig vanaf
Tentamens halen, studiekeuzes maken, een vriendenkring opbouwen en

Het invullen van de
vragenlijst duurt
circa 20 minuten

onderhouden, volwassen worden: het leven als student is complex en
veelzijdig. De ene student gaat dit makkelijker af dan de andere.
Een geslaagde aanpassing hangt samen met studievoortgang en
welbevinden. In dit onderzoek willen we in kaart brengen in welke mate
bachelor-studenten zich het leven als student hebben eigengemaakt en
welke rol persoonlijke eigenschappen, de sociale omgeving, vooropleiding,
en leeftijd hierbij spelen.

Wie kunnen er meedoen?
Bachelorstudenten van alle Nederlandse universiteiten met Nederlands als
moedertaal kunnen meedoen aan het onderzoek. Omdat we onder
andere de rol van leeftijd onderzoeken, roepen we nadrukkelijk ook
studenten op die jonger zijn dan gebruikelijk om mee te doen aan dit
onderzoek.

De ene student went sneller aan
het leven als student dan de
andere. Hoe komt dat?

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Deelname aan het onderzoek omvat het eenmalig invullen van een
Nederlandstalige, online vragenlijst in ongeveer 20 minuten. Het gaat om
een gevalideerde vragenlijst over aanpassing aan de universiteit,
zelfperceptie, en zelfeffectiviteit, aangevuld met vragen over sociale
omgeving, huidige studiesituatie, en vooropleiding. De gegevens worden
anoniem verwerkt. Het onderzoek start in februari 2019.

Wat levert het onderzoek op?
Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin bepaalde succesgerelateerde persoonlijke eigenschappen, sociale omgeving, academische voorbereiding, en demografische variabelen bijdragen aan een
geslaagde aanpassing aan het leven als student. Studenten die de
resultaten van het onderzoek willen ontvangen, kunnen hun eigen scores
vergelijken met de uitkomsten. Universiteiten kunnen op basis van de
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resultaten beleidskeuzes maken ten aanzien van de begeleiding van hun
studenten. En mogelijk kan het onderzoek ook informatie opleveren voor
middelbare scholen als het gaat om de voorbereiding van leerlingen op
een universitaire studie.
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Hoe kun je meedoen?

Universiteit. Hier wordt het

De vragenlijst is toegankelijk via

leerproces van uitzonderlijke

https://survey.socsci.ru.nl/index.php/579849/lang-nl

populaties, zoals hoogbegaafde
kinderen, onderzocht. Daarbij is er

Hoe worden de resultaten bekend gemaakt?

speciale aandacht voor

Als je meedoet aan het onderzoek kun je, als je dat wil, een nieuwsbrief over

cognitieve en sociale condities, en

de resultaten per email ontvangen. De onderzoeksdata worden gebruikt

voor de effecten van interventies.

voor wetenschappelijke publicaties.

Het onderzoek is goedgekeurd
door de Ethiek Commissie van het
BSI (ECSW-2018-137).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers:
Drs. Yolande Schuur, promovendus
Dr. Marjolijn van Weerdenburg
Radboud Universiteit
Behavioural Science Institute
e-mail: j.schuur@pwo.ru.nl
telefoon: 06-55304152
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